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تلفن همراه یکی از پرمخاطب ترین رسانه ها

بیش از ۳ میلیارد نفر در جهان از تلفن همراه استفاده میکنند  
امروزه افراد از دورترین روستاهای آفریقا تا  پیشرفته ترین شهرهای آمریکا بدون هیچ

محدودیت سنی و سطح اطلعاتی از این وسیله استفاده میکنند 



  

همگرایی تلفن های همراه و کامپیوتر های شخصی

صنعت تلفن همراه به سوی همگرایی با
کامپیوترهای شخصی پیش میرود و سرعت این

همگرایی به قدری زیاد است که می توان پیشبینی
کرد به زودی تلفن های همراه جانشین کامپیوترهای

دسکتاپ و لپتاپ ها خواهند شد



  

Android  چیست

یک بستر نرم افزاری و سیستم عامل برای تلفن های همراه هوشمندیک بستر نرم افزاری و سیستم عامل برای تلفن های همراه هوشمند
    

تحت مجوز آپاچی نسخه ۲ تحت مجوز آپاچی نسخه ۲ ) ) متن بازمتن باز((کرنل لینوکس کرنل لینوکس 

توسعه داده شده توسط شرکت گوگل و اتحادیه تلفن همراه آزاد توسعه داده شده توسط شرکت گوگل و اتحادیه تلفن همراه آزاد     

زبان برنامه نویسی جاوازبان برنامه نویسی جاوا



  

معماری آندروید



  

توسعه و برنامه نویسی

Java

C/C++  libraries

Android SDK
 
Eclipse IDE

Android Development Tools (Eclipse plug-in)



  



  

شخصی سازی با ویدجت ها

آندروید این قابلیت را دارد که در آن با استفاده از ویدجت ها صفحهآندروید این قابلیت را دارد که در آن با استفاده از ویدجت ها صفحه
اصلی کامل اختصاصی ساختاصلی کامل اختصاصی ساخت

حتی میتوان برنامه های شبکه های اجتماعی را به عنوان ویدجت بهحتی میتوان برنامه های شبکه های اجتماعی را به عنوان ویدجت به
این صفحه اضافه نموداین صفحه اضافه نمود

Browser , music player , calendar , analog clock Browser , music player , calendar , analog clock 
از جمله این ویدجت ها هستند از جمله این ویدجت ها هستند 



  

شخصی سازی با ویدجت ها



  

به اشتراک گذاری ویدیو ها و عکس ها

اشتراک گذاری فیلم ها بر روی سایت 
یوتیوب به طور مستقیم از تلفن همراه

اشتراک گذاری عکس ها در سایت پیکاسا



  

جستجوی صوتی

با این قابلیت آندروید میتوان بدون استفاده از صفحه
کلید فقط با صحبت کردن به جستجو پرداخت



  

صفحه کلید هوشمند

آندروید از هر دو نوع صفحه کلید فیزیکی و مجازی پشتیبانی میکند 

صفحه کلید مجازی قابلیت چخش افقی و عمودی را داراست



  

Android supports multitouch



  

آندروید برای همه

آندروید بر روی طیف وسیعی از وسایل الکتریکی قابل استفاده است

کتاب خوان  نوک   Ipod tuch



  

آندروید برای همه
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